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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Barn bör ges mer inflytande över verksamheten. De växer tillsammans med ansvaret och 

genom ökat ansvar får de stärkt självkänsla. De kan då hjälpa sig själva bättre och förbättra 

verksamheten på ett positivt sätt (Tiller, 1999). Om pedagogen ser ur ett vuxenperspektiv blir 

resultatet inte alltid det bästa, eftersom barnet tolkas då utifrån vad den vuxna tror sig veta, 

istället för vad barnet egentligen menar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

 
Syfte 
Vår studie syftar till att undersöka barns uppfattningar om sina egna möjligheter till inflytande 

på fritids och hur man kan se detta ur ett demokratiperspektiv. 

 
Metod 
För att nå vårt syfte valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer med barn. Vi använde 

oss av bandspelare i vårt datainsamlande då vi ansåg att det skulle vara lättare för oss att få en 

så exakt återgivning som möjligt. Vi kunde då också uppmärksamma barnens kroppsspråk, då 

vi inte behövde tänka på att skriva ner allt som sades. Materialet bearbetades och analyserades 

därefter. 

 
Resultat 
Barnen på de berörda fritidshemmen har inflytande över sina egna lekaktiviteter. Däremot är 

det pedagogerna som styr över verksamheten i övrigt. Barnen blir inte rådfrågade vid 

planering av verksamheten, de har dock en valmöjlighet när det gäller förbestämda aktiviteter. 

Det är i denna utsträckning demokrati existerar på fritids. Barnen upplever att de kan vända 

sig till en pedagog ifråga om aktiviteter de vill genomföra, men är inte alltid garanterade 

gehör för dessa.  
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Inledning 
 

Demokrati och ökad utbildning är förutsättningar för varandra. Ett demokratiskt samhälle vill 

ha välutbildade medborgare för att kunna utöva den rösträtt som är utmärkande för det. Utan 

denna utbildning kan man inte förväntas besitta det intresse och engagemang som krävs. 

Alltså är utbildning viktig för att en demokrati ska fungera väl (Dewey, 1916/1985). 

 

Barn som får ett förtroende och ges möjlighet att påverka verksamheten tar mer ansvar. En 

ökad ansvarskänsla hos barnen leder i sin tur till en förbättrad verksamhet då barnen kan bidra 

med sina egna kreativa lösningar (Tiller, 1999). 

 

Vikten av barnens möjligheter till inflytande över sina egna aktiviteter tas upp i Allmänna råd 

för fritidshem (Skolverket, 2002). Där står även om fritidshemmens uppdrag att involvera 

barnen i planeringen av hur verksamheten ska utformas. 

 

Utifrån egna erfarenheter har vi sett att barnens möjligheter till inflytande inte prioriteras. Vi 

tror heller inte att barnen är medvetna om sina möjligheter till inflytande. Det som barnen får 

bestämma om är den fria leken, men inte de organiserade aktiviteterna. Om detta är demokrati 

kan diskuteras och vi undrar hur barnen ställer sig till det här.       

Brodow och Rininsland (2002) menar däremot att ett problem när det gäller elevinflytande är 

att det endast är ett fåtal barn som utnyttjar rätten till att uttrycka sina åsikter och utöva 

inflytande över verksamheten. Detta förutsätter att barnen vet att de har möjlighet till 

inflytande, vilket vi ställer oss frågande till.      
 

Vi vill undersöka hur barn tänker kring inflytande på fritids och vad de tycker om sin roll i 

den demokratiska verksamheten där. Vi har valt att studera detta fenomen ur ett 

barnperspektiv. Denna uppsats behandlar därför barns inställningar till och upplevelser av 

demokrati så som den fungerar i deras vardag. Vi ser detta område som väsentligt eftersom 

fritids har förändrats mycket under de senaste åren och den roll som fritids ska ha i 

förhållande till skolan och samhället är inte helt klar i alla avseenden.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att ta reda på barns åsikter kring sitt eget inflytande på fritids. Vi vill 

också se hur inflytandet fungerar ur ett demokratiskt perspektiv.  

Vi har utifrån detta kommit fram till två frågeställningar. 

 

• Hur upplever barnen sitt eget inflytande på fritids?  

• Hur kan barns uppfattningar om inflytande på fritids problematiseras ur ett 

demokratiperspektiv? 
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Forskningsbakgrund  
 
Vi kommer i detta avsnitt redogöra för det som ligger till underlag för vår studie. Vi börjar 

med en kort skildring av fritidshemmets historia för att sedan diskutera demokrati på fritids ur 

ett barn- respektive vuxenperspektiv. Vidare avhandlar vi vad styrdokumenten säger om 

demokrati samt diskuterar innebörden av begreppet demokrati. 

 

Fritidshemmet förr och nu 
 
Dagens fritidshem har sitt ursprung i 1800-talets arbetsstugor. Uppgiften då var att få bort 

barnen från gatan och fostra dem till att bli bra människor och medborgare (Rohlin, 2001). Vi 

tror att detta fortfarande ses som fritids största uppdrag, att fostra barnen, och inte att se till 

barnens egna behov. 

 

Arbetsstugan skulle ge barnen kunskaper i ett framtida yrke, eftersom de sågs som blivande 

arbetskraft i samhället. När fler blev intresserade av arbetsstugans utformning kom också 

påtryckningar att ge barnen undervisning.  

Eftersom det var folkskollärare som drev arbetsstugorna och de satte lite krav på 

verksamheten, så blev även pedagogiska inslag som högläsning och läxläsning en beståndsdel 

i arbetsstugans verksamhet. Med tiden fick det ett gott rykte eftersom barnen då inte bara 

lärde sig ett yrke och gott uppförande (Torstensson-Ed & Johansson, 2000). 

 

Under olika tidsepoker har det diskuterats mycket kring hur barnens tid på fritids ska 

disponeras. Det är inte barnen själva som har fått vara med och bestämma, utan de vuxna har 

tolkat situationen efter hur de tror att barnen ska få det bra. Det är oftast ”samhället” som har 

påverkat den utformning som fritids har, och med samhället menas föräldrar, politiker och 

andra människor utanför den pedagogiska verksamheten (Rohlin, 2001). 

 

Rohlin (2001) skriver också att fritidshemmet fortfarande ses som en ”institution” där barnen 

ska fostras till att bli välvilliga och lydiga medborgare. Föräldrar vill att deras barn ska 

uppfostras och få framgång i livet, vilket de lägger över på fritidspersonalen.  
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Fostran blir ett maktutövande i stimulerande respektive hämmande aktiviteter/åtgärder som 

oftast är omedvetet och pedagogerna inser inte att de gör något fel. Detta visar på att fritids 

fortfarande har fostransstämpeln kvar. 

För att förstå hur pedagogiken i fritidsverksamheten ändå har gått framåt beskriver 

Torstensson-Ed och Johansson (2000) på följande sätt: 

 
De handlar om människosyn och värdeaspekter. Vi har sett att det moraliska projektet 

med att fostra blivande arbetskraft blev en värdeneutral, vetenskapligtgjord uppfostran 

som nu blivit ett etiskt projekt med uttalade grundläggande mänskliga rättigheter, 

kombinerat med valfrihet (Torstensson-Ed & Johansson, 2000, s. 37). 

      

Vi får inte glömma att fritidshemmet är en verksamhet som barnen inte själva har valt att 

vistas i och de har inte heller möjlighet att utöva inflytande över den tid de spenderar där. Det 

är beroende av föräldrars arbetstider och fritids öppettider (Rohlin, 2001). 

 

Vuxen- och barnperspektiv 
 
De flesta undersökningar som görs inom inflytandeområden, blir ur ett vuxenperspektiv. Det 

som av den vuxne forskaren upplevs på ett sätt kan av barnen uppfattas på ett helt annat sätt 

(Torstenson-Ed & Johansson, 2000).  

Genom att låta barnen vara med i planering och utveckling med sina åsikter så blir inte bara 

verksamheten bättre utan barnens kreativitet och motivation ökar. När pedagogerna ger 

barnen plats för kreativitet så förverkligas det demokratiska idealet (Tiller, 1999).  

 

Barn ses ofta som ett objekt för verksamheten, vars uppgift är att fostra och lära upp barnen 

för att passa in i de vuxnas värld. Barnen kan liknas statister i aktiviteterna de vuxna ordnar, 

men ändå ses barnen oftast som vinnare i studier som görs (Torstenson-Ed & Johansson, 

2000). Om pedagogen bara tar sig tid att sitta och lyssna på barnens tankar och idéer, lär sig 

pedagogen att uppmärksamma de tillfällen som barnen vill och kan influera verksamheten 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

 

Barnen vill att pedagogerna ska prata mer med dem och lyssna på deras förslag, men det är 

vid enstaka tillfällen som de verkligen tar till sig barnens tankar och förslag (Tiller, 1999). 

Detta kan bero på att pedagogen tror sig veta vad barnen gör och vill göra, men i 
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kommunikationen med barnen kan det visa sig att barnen vill något helt annat (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000).  

Det är viktigt att vi inte klumpar ihop barnen i begreppet barnperspektiv. Man måste se vilket 

barn det är som tar initiativ, men också om de barn som har idéer som stämmer med 

pedagogernas har större chans till medbestämmande (Jansson, 1992).  

 

Intervjuer med pedagoger visar på att pedagogerna anser att det är viktigt att det finns frihet 

på fritids. Denna frihet betyder framförallt att det finns tid till fri lek. Barnen på dessa 

pedagogers arbetsplatser fick välja mellan olika aktiviteter och hur länge de ville delta. Dock 

kunde barnen inte välja helt själva och vissa aktiviteter var obligatoriska. Detta hade både 

principiella och praktiska skäl (Jansson, 1992).  

Torstensson-Ed och Johansson (2000) tar även de upp från en undersökning hur pedagogens 

syn på vad som är viktigast för barnet i verksamheten. Här blir dock inte fri lek det självklara 

valet, utan att barnen känner trygghet och att det finns tillräckligt med resurser i verksamheten. 

 

Även om barnen har inflytande över vissa aktiviteter är valet ofta begränsat på grund av 

ekonomiska resurser och personaltillgångar (Rohlin, 2001). Tiller (1999) skriver att det inte är 

ekonomin som ska styra barnens inflytande i verksamheten. Det är de vuxnas syn på barnen 

som initiativtagare som måste förändras.   

 

Demokratibegreppet i styrdokumenten 
 
Sedan Skolverket blev tillsynsmyndighet för fritidshemmen 1998, innefattas de också i 

styrdokumenten för skola och förskola, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 1998.  

Då fritidshemmen inte innefattas av skolplikten kan inte Lpo-94 appliceras på verksamheten 

fullt ut, därför finns även Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2002). 

När vi läser Lpo-94 ser vi att demokratiska värderingar ska genomsyra verksamheten. Det står 

även följande om demokrati:  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga 

att ta personligt ansvar (Lpo-94, 1998, s.11). 
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I Allmänna råd beskrivs vikten av att låta barnen ha inflytande över sin fritid. Att använda sig 

av olika arbetsformer som stärker barnens inflytande gör att deras personliga utveckling 

främjas. Det är inte bara den fria leken barnen ska vara med och påverka, även 

planeringsmöten och utvärdering av verksamheten är aktiviteter då barnen ska vara med och 

bestämma innehåll. När vi fortsätter läsa Allmänna råd står det vidare: 

 
Barns rätt till ansvar och inflytande bör prägla arbetet i fritidshemmet. Alla barn oavsett 

ålder, kön, social eller kulturell bakgrund samt fysiska och psykiska förutsättningar bör 

kunna påverka arbetsformer, arbetssätt och innehåll. Barns inflytande över sin egen tillvaro 

och val av egna aktiviteter bör uppmuntras (Skolverket, 2002, s. 22).  

 

De Allmänna råden vänder sig till de som arbetar inom fritidsverksamheten i första hand, men 

förhoppningar från Skolverket är att pedagogerna i samband med barn och föräldrar använder 

sig av dem för att utarbeta en verksamhet för alla. 

 

Vikten av barns rätt att höras, skrivs det också om i FN: s konvention om barnets rättigheter. I 

Artikel 12 kan vi läsa att alla barn som kan skapa sin egen uppfattning i en fråga som rör 

barnet också ska ha möjlighet att framföra detta (Lärarförbundet, 2004). 

  

Demokratibegreppet i forskningslitteraturen 
 
En rak översättning av ordet demokrati skulle vara ungefär ”folkstyre”. Alltså är det folket 

som styr i en demokrati. Detta låter som en truism men vad som är intressant med begreppet 

är att titta närmare på vad som räknas in under benämningen ”folk”. Är det verkligen alla 

individer i ett samhälle och är det självklart att allas röst räknas lika mycket?  

Att ställa sig frågan om vissa grupper baserade på exempelvis ålder, kön och etnicitet 

automatiskt räknas in i folket kan vara berättigat. Det är inte alltid självklart att en kvinna har 

rösträtt i ett land som kallar sig demokratiskt och barns åsikter väger inte lika tungt som en 

vuxens i alla lägen (Carr & Hartnett,1996). 

 

Demokrati är något som berör alla och barnen ska, genom skola och fritids bli delaktiga i det 

demokratiska levnadssättet (Jonsson & Roth, 2003). 
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Oscarsson (2003) tar upp begreppen deltagardemokrati, valdemokrati och deliberativ 

demokrati, vi har valt att punkta upp dem här nedanför.  

• Deltagardemokratin baseras på majoritetsprincipen och är beroende av att så många 

som möjligt i en population är aktiva vid omröstningar och liknande.  

• Valdemokrati rör sig mer om partipolitik och ur ett sådant perspektiv, på fritids- och 

skolnivå, handlar det mest om att förmedla kunskap om hur Sverige styrs och hur den 

politiska processen bedrivs.  

• I den deliberativa demokratimodellen har samtal och argumentation stor betydelse. Det 

finns inte så stora krav på kunskap, att ha förmågan att kunna argumentera och 

respektera andras åsikter är det största kriteriet för att kunna delta i denna form av 

demokrati. Vilket vi anser är viktigt att använda sig av på fritidsnivå. 

 

Deweys (1916/1985) definition av ett demokratiskt samhälle är att det ser till att alla dess 

medlemmar får del av dess förmåner och kan, genom interaktion med de institutioner som 

finns där anpassa dem på ett flexibelt sätt. Detta anser han kunna kallas ett demokratiskt 

samhälle.  

Demokratin är ett sätt att lösa meningsskiljaktigheter på ett rättvist sätt. Laxvik (2004) menar 

att antingen finns demokrati i ett samhälle eller så existerar den inte, det finns inget 

mellanting.      

 

Genom att föra deliberativa samtal i skolan, lär sig barnen vilka konsekvenserna blir, 

beroende på hur man ser på olika saker. Det är genom samtalet som olika synsätt och 

värderingar kommer fram. Enligt en av Habermas teorier är den främsta rättigheten för 

civilisationen att medborgarna ska vara självständiga och att de har rätt till att deltaga i 

kommunikationsprocessen (Premfors & Roth, 2004).  

Habermas kan anses följa i Deweys fotspår vad det gäller just att lägga stor vikt vid att barnen 

tidigt ska utbildas i att kunna föra fram sina åsikter men även lyssna in andras genom samtal 

och kommunikation.  

Författaren av en av de tongivande Deweybiografierna under sista tiden Robert Westbrook, 

går till och med så långt att han säger att den rätta benämningen på Deweys utbildnings- och 

demokratiideal borde vara just deliberativ demokrati (Englund, 1985). 
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Det deliberativa samtalet ges inte så stort utrymme som vore önskvärt inom grundskolan. Den 

nuvarande politiska styrningen i Sverige främjar framförallt valfrihet och olika gemenskaper 

istället för att värna om demokratin. Som exempel på detta nämner de friskolor av både 

religiös och pedagogisk karaktär (Jonsson & Roth, 2003). 

 

Företrädare för den deliberativa demokratiuppfattningen framhåller ofta behovet av utbildning 

hos medborgarna eftersom det är dessa som ska utöva demokratin i det framtida samhället, 

med andra ord är det viktigt att skolan tillhandahåller en möjlighet för eleverna att träna sig i 

kommunikation för att kunna utöva sina demokratiska rättigheter (Premfors & Roth, 2004). 

 

Vi anser att den deliberativa demokratimodellen är den som bäst stämmer in på hur det ska 

fungera i fritidsverksamheten.  

Eftersom barnen inte behöver några faktiska kunskaper för att vara i verksamheten ter sig det 

bäst, anser vi, att barnen ska ha en rätt att få kommunicera med varandra och pedagogerna för 

att på så sätt kunna framhäva sina idéer och tankar.  
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Metod  
 
Här beskriver vi hur vi valde metod för datainsamling och även hur vi genomförde 

insamlingen. Vi går också igenom hur vi gjorde vårt urval av informanter samt de etiska 

ställningstaganden vi gjorde. Vidare diskuterar vi vår studies tillförlitlighet och redogör för 

hur vi arbetat med bearbetning och analys av data. 

 

Val av metod 
 
Eftersom vårt syfte var att få reda på barnens åsikter, bestämde vi oss för att intervjua dem. 

Det kan annars bli deras åsikter ur ett vuxenperspektiv, vilket var det vi ville undvika. I den 

kvalitativa intervjun har vi möjlighet att ställa följdfrågor till barnens svar, vilket gör att vi 

lättare kan se det ur deras perspektiv (Kvale, 1997).  

 

Ett komplement till intervjuerna skulle ha kunnat vara observationer. Att titta på 

verksamheten utifrån hade kunnat leda till att vi såg saker som barnen själva inte tänkte på 

eller inte kopplade till våra frågeställningar, men som ända varit tänkvärda för vårt syfte. 

Detta hade varit intressant. Troligen skulle vi hitta nya infallsvinklar och uppmärksamma 

företeelser som inte kommit upp till diskussion under intervjuerna. Dock skulle vi även här 

lätt hamnat i fällan att tolka barnens värld ur ett vuxenperspektiv, i detta fall vårt eget, och det 

var inte det vi eftersträvade. 

 

Vi valde att intervjua barnen två och två. Dels påverkar barnen varandra och nya 

frågeställningar kan framkomma under en gruppintervju, dels blir barnen medvetna om att det 

finns olika sätt att tänka kring ett ämne då de får lyssna till varandras åsikter.  

De barn som inte ville bli intervjuad ihop med andra, behövde inte det. Därför blev det 

intervjuer enskilt, i par och i ett fall med tre barn. Genom att använda sig av intervjuer får 

intervjuaren möjlighet att förklara frågorna så att innebörden går fram till den intervjuade 

(Andersson, 1985). 
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Tillvägagångssätt 
 

För att nå vårt syfte valde vi kvalitativa intervjuer som metod för att samla in data. I den 

kvalitativa metoden kan vi få en djupare förståelse till intervjupersonens livsvärld. Meningen 

med denna metod är att förstå barnen, inte att kunna förklara vad de egentligen menar 

(Andersen, 1998). 

 

När vi arbetade fram våra intervjufrågor (se bilaga 1) var det en del aspekter vi behövde tänka 

på. Dels att ställa öppna frågor, där barnen känner att det inte finns några rätt eller fel svar. Ju 

äldre barnen blir, desto mer inriktade är de på att de måste svara rätt (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000).  

När man intervjuar barn, bör man tänka på att inte ställa provocerande frågor, då barnet kan 

känna sig trängd och svarar inte vad de känner utan vad intervjuaren vill höra (Kvale, 1997).     

 

Vi tänkte också på att välja en neutral plats för barnen att bli intervjuade på, vilket är viktigt 

för att barnen ska känna sig lugna och tillfreds. Att välja en plats där barnen inte behöver 

störas av pedagoger eller andra barn som passerar genom lokalen under intervjun är viktigt för 

att få sammanhang och flyt i samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vi valde 

att utföra intervjuerna i avskilda grupprum och talade om för personalen att vi var där och inte 

ville bli störda.  

 

Vid ett tillfälle blev vi störda av en gräsklippare som körde utanför fönstret och förde en del 

oväsen. Detta fick barnen att tappa tråden och koncentrationen. Vi väntade ut situationen och 

småpratade lite med barnen under tiden och väntade med de viktigaste frågorna tills det att 

gräsklipparen försvann. 

 

För att få en så korrekt återgivning av intervjuerna som möjligt använde vi oss av bandspelare 

i datainsamlingen. Genom att använda bandspelare kunde vi koncentrera oss på vad barnen 

svarade och spinna vidare på detta, istället för att skriva ner allting som sägs. Barnen kan bli 

störda av detta och intervjuaren kanske inte får med allt som sägs. Det finns även nackdelar 

med att använda bandspelare, då barnen kan bli nervösa över att deras röst spelas in 

(Andersson, 1985).   
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Vi märkte under bearbetningen av vårt intervjuunderlag att vi ställt ledande frågor. I vissa 

intervjusituationer kan det dock vara positivt att ställa ledande frågor för att få en verifiering 

av vad intervjupersonen har svarat (Kvale, 1997). 

 

Det hade varit intressant att även ha med ett pedagogperspektiv men vi är ju tvungna att 

begränsa oss och vad vi upplevt av den litteratur vi läst hittills så är det perspektivet i högre 

grad redan representerat 

 

Urval  
 

Vi valde att göra våra intervjuer med barn på två olika fritidsavdelningar i samma skola. Detta 

gjorde vi av flera olika skäl. Genom att välja två olika avdelningar får vi en spridning i ålder 

mellan barnen. Dels av pragmatiska orsaker såsom att det geografiskt var tillgängligt för oss 

båda. Fritidshemmen var också sedan tidigare kända för oss vilket underlättade för 

möjligheterna till intervjuer.  

 

Eftersom barnen är under 16 år var vi tvungna att ha förälders medgivande för att kunna 

intervjua. En förfrågan till föräldrarna sändes med de barn som fanns på fritids för tillfället. 

Utifrån de vi fick godkännande av, intervjuade vi 13 barn.  

 

Vi har gett barnen fingerade namn, så att de ej ska bli igenkända. På ”lillfritids” intervjuade vi 

sju barn i åldern sex-åtta år. Dessa barn har fått namnen: Lisa, Carl, Vera, Anna, Lena, Klara 

och Hedda. 

På ”storfritids” intervjuade vi sex barn i åldern 9 år. Dessa barn har fått namnen: Pelle, Lotta,  

Petra, Malin, Emma och Karin. 

 

Etik 
 

I det brev vi skickade med hem till föräldrarna (se bilaga 2) informerade vi dem om att 

intervjun var anonym och att det var frivilligt att delta. Vi förklarade även detta för barnen 

innan vi startade intervjuerna. Vi betonade även för barnen att de inte behövde svara på alla 

frågor och att de hade all rätt att avbryta intervjun när de ville.  
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Tillförlitlighet 
 

Vi var redan i början av vårt arbete medvetna om svårigheterna med en barnintervju. Bland 

annat måste vi ta hänsyn till barnens bristande insikt i vetenskapligt arbete och att det därför 

kan vara svårt att få fram det resultat man eftersträvar (Backman, 1998).  

 

Av vissa barn var det svårt att få utförliga svar, de tenderade att svara mycket kort med 

uttryck som ”vet inte”. Ibland kunde man misstänka att barnen svarade det vi ville att de 

skulle svara. Barn vill gärna tillfredställa de vuxnas förväntningar på dem och i en fråga-svar 

intervju kan det bli att barnen kanske svarar vad de tror att vi vill höra (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000).  

Att låta barnen intervjuas två och två var ett val vi gjorde för att få barnen att prata mer och på 

så sätt få större intervjuunderlag, men också för att förhindra att barnen skulle känna sig i 

underläge. Detta är en faktor vi måste ta med i beräkningarna eftersom vi själva är vuxna och 

då automatiskt får en annan status än barnen.  

Vi valde också att intervjua flera barn från samma avdelning, vilket inte ska ses som negativt, 

tvärtom kan barnens olika synvinklar hjälpa till att belysa situationer från flera håll och skapa 

en helhet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

I vissa fall var det också svårt att veta huruvida barnen blev påverkade av att de kände en av 

oss sen tidigare. Vi måste ta med i beräkningarna att möjligheten finns att barnen svarade som 

de gjorde för att ställa sig in eller med syfte att retas.  

Att känna barnen sen tidigare kan även ha positiva effekter på en intervju. Barnen känner sig 

mer avslappnade och intervjuaren får på så sätt ut mer av intervjun än om han eller hon är helt 

okänd för barnen. Ju mer personlig intervjun är, desto viktigare är det att intervjuaren 

etablerat en god kontakt med intervjupersonen (Andersson, 1985). 

 

För att få en högre tillförlitlighet deltog vi båda två under intervjuerna, varav en intervjuade 

och en noterade kroppsspråket på barnen. Detta kan ses som en positiv aspekt, då man dels 

kan bytas om att intervjua, men också för att den som antecknar kan gå in och styra upp 

intervjun om den spårar ur (Andersen, 1998).  

  

Användande av bandspelare vid intervjusituationer kan leda till att intervjupersonen tänker 

mer på vad den säger och risken finns att den fungera som en hämmande faktor då de vet att 

 15



deras uttalande dokumenteras (Andersson, 1985). Detta är vi medvetna om, vi anser dock att 

fördelarna med metoden väger upp detta faktum. 

 

Bearbetning och analys 
 

Vår analys skedde i tre steg. Det första steget var att läsa de utskrivna intervjuerna. Därefter 

tematiserade vi innehållet i dem och hittade fem teman: områden barnen upplever att de har 

inflytande över; områden barnen upplever att de inte har inflytande över; områden barnen vill 

ha inflytande över; barnens syn på pedagogerna i inflytandesammanhang; på vilket sätt anser 

barnen att de kan påverka. Dessa var de tema som vi fann intressanta för vårt syfte och 

applicerbara på våra frågeställningar. När vi tagit fram dessa delade vi in barnens svar i 

underkategorier under respektive tema.  

Meningskategoriseringen gav oss struktur i materialet, så vi lättare kunde se samband och 

olikheter i barnens uttalanden (Kvale, 1997). 

 

Först hade vi en tanke om att meningskoncentrera den utskrivna texten. Koncentreringen går 

till så att forskaren läser igenom intervjuunderlaget och kortar ner det intervjupersonen 

berättat till det som upplevs som kärnan i uttalandet. Forskaren ska här vara fördomsfri och 

anstränga sig för att se saken ur den intervjuades perspektiv (Kvale, 1997).  

Vi insåg dock att de svar vi skulle få av barnen inte skulle vara vare sig långa eller utförliga, 

koncentreringen skulle alltså inte ha hamnat långt från det ursprungliga uttalandet. En 

koncentrering föreföll därför överflödig. 
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Resultat 
 

Vi redovisar här det resultat vi fått av vår datainsamling och bearbetning samt analys av 

materialet.  De teman vi såg som dominerande i vårt intervjuunderlag var: områden barnen 

upplever att de har inflytande över; områden barnen upplever att de inte har inflytande över; 

områden barnen vill ha inflytande över; barnens syn på pedagogerna i inflytandesammanhang; 

på vilket sätt anser barnen att de kan påverka. Dessa redogör vi för i avsnittet som följer. 

 

Områden barnen upplever att de har inflytande över 

Inom detta tema framkom följande centrala kategori: lek. 

 

På frågan vad det var för saker barnen fick bestämma över på fritids svarade så gott som alla 

att de oftast fick bestämma över vad de skulle leka.  

 
…och så i fall vi ska, vi får bestämma lite vad vi ska göra inne också (Lena). 

 

…va man vill leka… å om man vill använda kuddarna eller nåt i allrummet (Pelle) 

 

Flera svarade också att de fick bestämma att de ville gå ut även då tid var avsatt för innelek.  

 
Om vi vill… gå ut och gunga… då får vi det (Anna). 

 

Det fanns tid avsatt för fri lek, då barnen får bestämma själva om de vill vara ute eller inne.  

Barnen har genomgående svarat att saker de får bestämma över rör sig inom sfären av den 

egna leken. Tid och plats för leken är oftast redan avgjord av pedagoger, men inom leken har 

de ett någorlunda fritt spelrum. 

 
Ja vad vi ska göra när vi är inne och ute (Karin) 

 

Det framkom också under en av intervjuerna att det fanns en tradition som innebar att barnen 

på sin födelsedag får dra en lapp ur en låda. På lappen står någon form av positivt budskap. 

Ett sådant budskap som barnen nämnde var att få vara inne med en kamrat när de andra 

barnen var tvungna att vara ute. 

 

 17



När alla andra är ute så får man till exempel, när alla andra är ute så får du välja en 

kompis att vara inne med till exempel, eller så får man du får hjälp först av alla andra 

(Carl). 

 

Områden barnen upplever att de inte har inflytande över 

Inom detta tema framkom följande centrala kategorier: samling; mattider; lokalberoende 

aktiviteter; tid till utevistelse; aktiviteter; material; fritidsregler. 

 

Barnen hade många olika svar på vad de inte fick göra i verksamheten. 

Här återkom temat ute- respektive innelek. Flera av barnen framhöll att de inte fick gå in när 

pedagogerna sagt att de skulle vara ute. Tidpunkten för den fria leken bestäms av pedagogen, 

beroende på hur vädret är.  

 
Annars kanske dom säger nu måste ni vara ute lite för nu är det så fint väder (Emma). 

 

Utevistelsen är ett av de ämnen barnen tar upp oftast som något de inte får bestämma över. 

 
 …man vill vara inne, så säger dom att man får gå in om en liten stund (Anna). 

 

Samlingen sågs för de flesta av barnen som en aktivitet då de ska äta frukt och lyssna på vad 

som ska ske under dagen. Flera av barnen upplevde samlingen som något negativt, ett 

nödvändigt ont i vissa fall.  

 
Jag gillar inte att vi måste sitta still så länge (Karin). 

 

Vissa aktiviteter var beroende av tillgång till speciella lokaler. Då var barnen tvungna att 

vända sig till pedagogerna för att få tillträde. Exempel på detta var ”snicken” och 

gymnastiksalen. 

 
Öhm… ibland så får vi inte bestämma ifall vi.. går och spela pingis så kanske vi inte får 

det för att det är upptaget i gympasalen och sånt (Lotta) 

 

I våra intervjuer framkom att det fanns vissa bestämmelser, som vi kallat fritidsregler, som 

barnen inte hade möjlighet att påverka. Enligt barnen är det pedagogerna som bestämmer de 
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reglerna. Dessa bestämmelser innefattade bland annat regler för uppförande och 

konflikthantering. Det fanns även klara gränser för hur barnen fick röra sig på skolområdet. 

 
Att man inte får slåss och så (Anna) 

 

Att vi inte får busa (Carl) 

 

Man måste va rättvis när man spelar eller leker nåt (Pelle) 

 

…och man får inte gå in i mörka skogen säger de till (Vera) 

 

Det fanns aktiviteter under dagen som barnen var tvungna att vara med på. Ett exempel på 

aktivitet är skogspromenad. Där hade barnen, enligt dem själva, inget inflytande i vad som 

skulle göras. Pedagogerna bestämde och alla barn var tvungna att gå med. 

 
Det är ju vart man ska gå å… om man ska gå ut i skogen, till exempel med alla (Malin). 

 

Matsituationen var också en stor del i det barnen ansåg att de inte hade något inflytande över. 

Detta gällde i första hand att de inte fick bestämma när maten serveras. 

 
När vi ska gå till maten till exempel (Lotta). 

 

En annan sak barnen tog upp var om material de ville ha ifrån ”stoplådor”, det vill säga lådor 

som barnen inte får hämta saker själva ur. I dessa lådor finns till exempel pysselmaterial som 

piprensare och paljetter. 

 
När man ska ta nåt ur stoplådan, då får man fråga fröken först (Lena). 

 

Områden barnen vill ha inflytande över 

Inom detta tema framkom följande centrala kategorier: 

Lek; material; social miljö; fritidstiden; all fritidsverksamhet; matfrågor; demokrati; tv och 

godis; planering 

 

De saker barnen kände att de inte hade inflytande över, var också det de vill ha inflytande 

över på fritids.  
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Ett flertal svarade att det vore bra med någon form av elevråd även på fritids, eftersom barnen 

kan komma till tals då och vara med i bestämmandet över materialinköp och påverka maten 

som serveras i bespisningen.  

 
Det skulle va bättre mellanmål (Emma). 

 

Det blev en diskussion mellan två barn om vilken mat de ville ha, men också vad de ville ha 

bort från bespisningen. 

 
Mmmm. Kött, potatis och så… (Vera) 

Kött! Tacos? Lite mer Tacos?! (Carl) 

Ja, och potatisen ska bort! (Vera) 

och lax, jag gillar inte lax (Carl) 

 

Dessa barn hade också en annan diskussion om vad de vill ha inflytande över. 

 
Fall dom vill ha godis (Vera) 

… är det bara att ge dom, fall dom har fika på freda (Lisa) 

Fall dom vill se på TV, då gör vi det (Carl). 

 

Det var inte bara själva maten de ville bestämma över, utan även mattider kom på tal. 
 

Fall man ska få äta när man vill till exempel (Hedda). 

 

Det fanns de barn som såg andra saker än bara inflytande över material och mat i att ha 

elevråd. 

 
Ja, vi skulle köpa såna här små bilar som man kan åka runt i, som barnen kan åka runt i 

(Vera). 

 

Några av barnen svarade att de hade sett till så att alla skulle få bestämma, men också att det 

skulle finnas leksaker till alla. 

 
Att det blir rättvist, att man får mycket mer finare på skolgården å så får mer…ja, 

rättighet (Klara). 
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Detta var också något som kom upp när de förklarade hur de själva hade gjort om de fått 

bestämma allt på fritids.  

Några barn ville att det skulle finnas plats där det var lugnt, där de ska kunna få vara ifred. 

 
Ta lite mer att man får vara ifred i skolan… på fritids… (Vera). 

 

Även i matsituationen var det barn som tog upp att de ville ha det lugnare, eftersom de tyckte 

att det var ganska stökigt under måltiderna. 

 
Det är jättemånga som håller på och gapar och slamrar på bordet (Lena). 

 

Barnen kan inte ta för givet att de får leka själva, enligt pedagogen ska alla barn få vara med 

och leka. Så här förklarar ett barn hur det kan gå till när han sagt till ett barn att man vill leka 

ifred: 

 
Så går de såhär till fröken och så skäller bara fröknarna sen på oss (Carl).  

 

Vi fick många olika svar på vad barnen skulle vilja ändra på fritids om de hade haft möjlighet 

till det. Det fanns de svar som var snarlika, men en del skiljde sig rejält från mängden. 

 
Vi skulle ha fritt ://: och så skulle det inte vart några fröknar ://: bara barn som får göra 

som dom vill (Karin). 

 

Så att man slapp gå på fritids (Pelle).  

 
Då skulle vi göra så att alla fick bestämma (Vera). 

 

Barnens syn på pedagoger i inflytandesammanhang 

Inom detta tema framkom följande centrala kategori: pedagogen  som auktoritär ledare. 

 

Den kategori som står som ensam under detta tema kan låta något hård. Faktum är dock att 

alla barn på frågan vem som bestämmer på fritids svarade att det var pedagogen som hade 

sista ordet i alla frågor.  
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Pedagogen är den person som bestämmer vad barnen ska göra i de flesta sammanhang. En del 

barn beskriver att pedagogen planerar aktiviteter och dessa går före barnens egna idéer.  

En del barn förklarade också om svårigheten med att få igenom sina förslag, då pedagogens 

humör spelade in. Var pedagogen på ett dåligt humör fick barnen inte igenom det de ville. En 

del barn tog också upp iden med att tjata sig till det de vill. 

 
Man tjatar… tills man får ett svar ://: Ibland blir dom arga å då lyssnar dom inte (Pelle). 

 

Detta föreföll inte vara en god ide att tjata enligt Pelle, som såg det som negativt. Däremot 

fick vi en annan version av hur det kan gå, när vi pratade med ett annat barn. 
 

Ibland så ska man tjat… jag vet inte riktigt om detta funkar men man kanske kan tjata, 
tjata, tjata och hela tiden fråga, kan inte vi, kan inte vi, kan inte vi det, kan inte vi det, 
så kanske hon säger ja till slut, om hon tycker att det är jobbigt, jobbigt, hehe, jätte 
jättejobbigt (Emma). 
 

Enligt Emma kunde det vara en bra ide att tjata, även om hon inte själv har prövat metoden så 

tror hon att resultatet ska bli tillfredställande. På frågan vem det är som bestämmer förklarar 

Emma hierarkin på fritids. 

 
Det är fröknarna, men om det bara är barnen som leker så brukar man bestämma 

tillsammans (Emma). 

 

På vilket sätt anser barnen att de kan påverka 

Inom detta tema framkom följande centrala kategorier: genom pedagog; samling; genom äldre 

barn. 

 

Barnen har tidigare svarat att det inte alltid går att fråga pedagogen om idéer, men det beror 

på vad det är. Men ändå var det vanligaste svaret att man går till fröken först.  

 
Då skulle vi sagt till fröken: snälla får vi göra den iden? (Carl) 

 

Ett annat alternativ till pedagogen var att gå genom ett äldre barn, för att få igenom sina 

förslag. 

 
Säga till någon från fyrfemman eller nåt (Vera). 
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När barnen har en ide om att åka på utflykt, går de till pedagogen och berättar detta. Istället 

för att pedagogen går vidare och frågar barnet hur de menar för att sedan ta upp det med 

övriga barn på fritids, så går pedagogen direkt till de övriga pedagogerna på fritids och 

diskuterar detta. Ett barn trodde även att pedagogerna behövde gå genom rektorn. 

 
För eller för att man att dom kan prata med dom andra frökenarna, så dom kan prata 
med… med… rektorn på ett personalmöte eller så… (Emma). 

 

En annan flicka hade också idéer om hur pedagogerna gick till väga när de fått ett förslag. 
 

Näe…dom pratar med dom andra fröknarna, till exempel om vi ska på utflykt kanske 
några vill… också går fritids och dom till en och så sätter dom sig och pratar när alla 
barnen har åkit hem (Hedda). 

 

När sedan arbetslaget kommit överens, skickas lappar ut till barnen. Detta fenomen beskriver 

Laxvik (2004) som att gå överhuvudet på barnen. Han menar att pedagogen inte kan 

bestämma vad hela barngruppen vill. Inte ens i kommunikationen med hela gruppen kan man 

förutsäga vad som kommer att ske.  

 

En del barn kom också med förslaget att ta upp det på samlingen, men det måste göras på ett 

visst sätt. 

 
Mmm, på samlingen får man räcka upp handen (Klara). 

 

Några barn berättade om en förslagslåda där de kunde lägga i lappar med idéer, däremot var 

barnen lite osäkra på om pedagogerna tog upp dessa förslag med alla barnen på fritids.  

 

Vissa aktiviteter kände en del barn att de ville ha mer inflytande över. En sådan aktivitet var 

skogspromenader, där de ansåg att upprepningar av regler inte var nödvändiga. 

 
Att man inte behövde gå ute i skogen i grupp ://: Jag tycker att det är lite tråkigt, särskilt 

idag för då skulle dom visa hur man inte fick göra och inte fick göra, som vi redan visste 

(Emma). 
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Sammanfattning 
 

Vissa av barnens svar ryms inom flera teman och kan därför vara motsägelsefulla. I huvudsak 

framkommer dock av analysen att det område barnen upplever att de har inflytande över är 

den egna leken. Ska vi hårdra det, så är det faktiskt det enda de har egentligt inflytande över. 

Pedagogerna bestämmer över den tid barnen har till lek och också oftast var de ska vistas. 

Avbrott för måltider och på förhand planerade aktiviteter såsom promenader och utflykter är 

även de utanför räckvidden för barnens medbestämmande. Inom leken bestämmer dock 

barnen tillsammans. De flesta säger sig också uppleva att alla barnen kommer till tals inom 

leken. 

 

Enligt en undersökning vill pedagogerna gärna ge mer inflytande till barnen, dock inte inom 

områden där det traditionella maktutövandet existerar. Exempel på områden är val av mat och 

när de ska äta, vilket är det område barnen helst vill ha inflytande över (Rudvall, 1995). Detta 

såg också vi i barnens svar. Pedagogen var den som bestämde i slutändan och fritidsreglerna 

var sådant som barnen inte hade något att säga till om.  

 

En sak vi bör ta fasta på med svaren från barnen är att de lever i nuet. Svaren de lämnar färgas 

av vad de gjort den närmaste tiden (Andersson, 1985). Detta var något vi märkte tydligt i 

vissa sammanhang, då speciellt när två barn tog upp skogspromenad i nästan varje svar. De 

hade just kommit tillbaka från en sådan när vi intervjuade dem. 

 

De flesta av svaren från barnen var av negativ art. De hade mer att berätta om vad de inte 

hade inflytande över, än vad de faktiskt hade inflytande över. Ständigt återkommande var 

frågan om inne- respektive utelek. Av barnens uttalanden att döma tycks det vara ett 

privilegium att få vara inne och pedagogernas syn verkar genomsyras av uppfattningen att det 

är bra för barnen att vistas så mycket som möjligt utomhus. Några barn tog upp vädret som en 

avgörande faktor. Tyckte pedagogen att det var fint väder bestämde de om utevistelse för alla, 

var vädret sämre kunde barnen få bestämma själva om de ville vara inne eller ute. 
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Diskussion 
 

Syftet med vår studie var att undersöka hur barn ser på sitt eget inflytande över verksamheten 

på sitt fritidshem samt hur det kan problematiseras ur ett demokratiskt perspektiv. 

 

Demokrati på fritids - innefattar den alla? 
 

Enligt forskaren Erik H Eriksson är det viktigt att låta barnen ta sig an uppgifter som de 

känner att de klarar av, för att på så sätt få barnen att känna en symbolisk delaktighet 

(Evenshaug & Hallen, 2001). Här är det intressant att titta på vad Dewey (1916/1985) har att 

säga om problemlösning i undervisningen. Han framhåller att det är viktigt att skilja på riktiga 

och fabricerade problem. Lösandet av uppgiften ska få reella konsekvenser för barnet och inte 

enbart vara ett sätt att tillgodose yttre krav.  

 

Vårt intryck av den demokrati som bedrivs på de fritidshem vi besökt för vår studie är att den 

är framförallt symbolisk. På elevråden får eleverna vara med att bestämma om inköp av visst 

lekmaterial och i matrådet kan de komma med önskemål om att servera vissa maträtter oftare 

eller mer sällan. Elevråd har de dock bara i skolan, på fritids fanns det inga sådana råd där 

barnen kunde framföra sina önskemål. Enligt en del av barnen var detta något de skulle vilja 

ha även på fritids, vilket vi anser är ett bra sätt för barnen att få framföra sina åsikter på ett 

demokratiskt sätt. Samtidigt behöver synen på vad demokrati är och hur den ska kunna 

appliceras på verksamheten utvecklas.  

Vi tror att barnen behöver släppas in även på planeringsstadiet för att det ska kunna få djupare 

insikt i och en känsla för sina möjligheter till inflytande. 

  

I en av Skolverkets (2000) rapporter Finns fritids? vill barnen vara på fritids för att det är 

roligt, men de anser inte att de har så mycket inflytande i verksamheten. Den egna leken är 

något som de känner att de kan påverka själva. Vilket vi också kan styrka från de barn vi har 

intervjuat.  

Vi har även sett på de svar vi fått av barnen att de uppskattar matråd och elevråd, områden där 

de ser konkreta resultat av sina insatser. De nämner att de får nya saker och att de kan påverka 

valet av de maträtter som serveras i bespisningen.  
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Samlingen däremot är främst en plats där pedagogerna förklarar schemat för dagen och där 

barnen måste sitta still, istället för att ta tillfället i akt och prata med barnen om vad de vill. 

Om vi ser det ur ett vuxenperspektiv verkar samlingen vara en plats där praktiska saker sköts. 

Barnens syn på samlingen förefaller främst vara att den är ett tvång istället för en möjlighet 

till samtal med pedagogen. Det är dessa samtal som Tiller (1999) menar är grunden för att 

barnen ska känna att de har en del i hur verksamheten utformas. Detta gör att barnen blir mer 

kreativa och deras motivation till att göra saker stärks.  

 

I den svenska regeringsformen framgår det att alla medborgare i samhället har rätt till att rösta. 

Det finns dock inget land i världen där barn har rätt att rösta, eftersom få människor anser att 

de ska ha den rätten. Detta baseras på uppfattningen att barn och ungdomar inte har den 

kunskap eller mognad som krävs för att delta i demokratiska val. Detta bör ifrågasättas som 

argument, då kompetenskrav inte föreligger hos vuxna människor (Jonsson & Roth, 2003). 

Genom att använda sig av demokrati på fritids då barnen får vara med och bestämma, anser vi 

vara ett bra sätt för dem att få kunskap om hur demokrati fungerar. Även om de inte får vara 

med och rösta så har de ändå fått en viss kunskap att använda sig av i den vuxna världen. Att 

barnen inte har den kompetens som krävs är heller inget hållbart argument enligt oss.  

 

Pedagogerna ska kunna hitta sätt att utöva inflytande på, som passar barnen utifrån den nivå 

de befinner sig. Att ta in barnen i planeringen behöver exempelvis inte göras så avancerat. Det 

räcker att bara låta några barn sitta med under ett planeringstillfälle eller kanske fråga barnen 

vad de anser om en idé. Pedagogen kan be barnen komma med synpunkter eller förslag. Detta 

upplever vi inte sker i särskilt hög utsträckning på de verksamhetsplatser vi har fått insyn i.  

 

Deliberation – möjlig lösning eller utopi? 
 

Deliberation – ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ – är, som påvisats, 

starkt kopplat till demokratibegreppet till funktion och innehåll (Jonsson & Roth, 2003, s. 

67).  

 

Vi har tagit upp deliberativ demokrati som ett av nyckelbegreppen i denna studie. Att använda 

samtalet som metod för att uppnå demokrati på fritids tror vi är den bästa vägen. För att barn 

ska kunna delta i den demokratiska sfären på lika villkor, är det viktigt att undanröja sådana 
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hinder som skiftande förmåga att läsa och skriva kan innebära (Jonsson & Roth, 2003). Dock 

ser vi även de begränsningar för fullständig deliberation som finns.  

 

Att dra de deliberativa tankegångarna till sin spets vore att tänka sig en tillvaro där varje litet 

beslut diskuteras in i detalj med alla berörda parter som deltagare. Detta skulle vara mycket 

tidskrävande och frågan är om det alltid går att komma fram till en gemensam uppfattning. 

 

Kärnan i det deliberativa samtalet är att alla ska få en chans att uttrycka sina åsikter, men 

också att få känna sig respekterade när de framför dem. En del av barnen i vår intervju 

berättar om att de får tjata på pedagogen för att få fram sina åsikter. Vi tror inte att de känner 

sig respekterade i det sammanhanget, eftersom pedagogen inte lyssnar på dem. Det är också 

av vikt att veta att man i det deliberativa samtalet, kommer överens om sina 

meningsskiljaktigheter. Vilket bör leda till att man hittar nya sätt att få insikt i varandras 

åsikter (Premfors & Roth, 2004).  

Fritids är inte obligatorisk, men de barn som går där måste det eftersom föräldrarna arbetar 

eller studerar. Det kan uppstå gräl mellan barnen eftersom alla inte kommer överens med 

varandra, fastän de är tvungna att tillbringa mycket tid ihop. De har inget val. För att slippa 

onödiga gräl barnen sinsemellan, tycker vi att pedagogerna bör införa samtal med alla barnen.  

Barnen tar också upp i våra intervjuer att de skulle vilja ha möjlighet att vara ifred på fritids. 

Mentaliteten att alla får vara med och leka hindrar dem från detta. Kanske är det för mycket 

begärt att barn som vistas långa dagar på fritids och i skolan ska få ha rätten att varva ner. De 

ska ju tydligen i första hand se till sina fritidskompisar, så att ingen känner sig utanför. 

 

Vidare forskning 
 
Då vi sökte litteratur inför denna studie fann vi att demokratifrågor just på fritids verkade vara 

en bortglömd aspekt av demokratibegreppet. Ur ett barnperspektiv finns så gott som inget 

skrivet. Det finns alltså utrymme för forskning på ämnet ur ett flertal perspektiv. 

 

Det vore, som vi redan tagit upp, intressant att se våra frågeställningar ur ett 

pedagogperspektiv. Vad anser de vuxna om barns inflytande? Det skulle också vara befogat 

att ta in genusperspektivet i demokratifrågan. Skiljer sig flickors och pojkars möjligheter till 

inflytande? Här tror vi finns en hel del att utforska. 
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Då vi gjort vår datainsamling på en relativt liten skola på landsbygden har vi funderat över om 

vi skulle ha kommit till andra slutsatser om vi sökt oss till en skola i en stad med flera 

nationaliteter representerade bland eleverna. Även pedagogernas inställning på en sådan skola 

skulle vara av intresse ur ett mångkulturellt perspektiv.
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
1. Berätta vad ni brukar göra på fritids? 

2. Finns det något som man gör varje dag på fritids, som alla barn är med på? 

3. Vem är det som bestämmer vad man ska göra på fritids? 

4. Är det något eller några av barnen som alltid ska bestämma? 

5. Har ni märkt om det är något eller några barn som aldrig bestämmer något? 

 

6. Om ni fick bestämma allt på fritids, hur skulle ni göra då? 

7. Lyssnar fröknarna på vad ni vill? 

8. Finns det något som barnen inte får bestämma över? 

9. Finns det något barnen får bestämma över? 

10. I skolan har ni elevråd, finns det något liknande på fritids? 

11. Hur kan man göra om man har en idé som man vill genomföra på fritids? 

 

För de äldre barnen 

12. Får ni bestämma mer eller mindre på ”storfritids” jämfört med ”lillfritids”?  

 

För de yngre barnen 

12. Får man bestämma mer på ”storfritids”?  

 

13. Finns det något mer ni vill berätta om? 
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Bilaga 2 
 
Hej alla föräldrar! 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst i Vänersborg. Vi läser på lärarprogrammet och 

håller nu på att arbeta med vår C-uppsats som handlar om demokrati på fritids. Vi är 

intresserade av era barns åsikter i dessa frågor och hade därför tänkt intervjua 12st barn. 

Intervjuerna kommer att ske på fritidstid och barnen blir intervjuade i par. Självklart kommer 

intervjumaterialet att vara anonymt och deltagande är helt frivilligt. Vi skulle uppskatta om ni 

gav ert medgivande till att intervjua era barn då det skulle vara till stor hjälp för oss. 

 

Vi vore tacksamma om vi fick svar från er senast tisdagen den 30 maj. Talongen nertill 

lämnas till fritidspersonalen på respektive avdelning. 

 

Tack på förhand 

Eveline Johnsson 

Sophia Wikström 

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss via mail. 

Adress: eveline.jonsson@student.hv.se 

 

 

 

 

Jag ger mitt medgivande till att ni intervjuar mitt barn. 
 

 

Barnets namn:________________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

            Målsmans underskrift 
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